Parengė LR Finansų ministerijos
Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir
nemokumo politikos departamentas,
2019 m. vasario 26 d. redakcija

REKOMENDACIJOS NR. TR-9/2019-01
DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO
PERDAVIMO IR BUHALTERINĖS APSKAITOS
I.

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rekomendacijų dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo
perdavimo ir buhalterinės apskaitos (toliau – rekomendacijos) tikslas – pateikti galimus
buhalterinius įrašus, susijusius su šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų išmokėjimo
gavėjams perdavimu ir tolesniu mokėjimu, siekiant vienodos apskaitos politikos toms pačioms
ūkinėms operacijoms savivaldybėse, Valstybinio socialinio draudimo fonde (įskaitant teritorinius
šio fondo skyrius) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
2. Pasikeitus Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatai,
nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaiga. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. šalpos išmokos buvo mokamos iš valstybės
biudžeto lėšų, tačiau jas skirdavo ir mokėdavo savivaldybių administracijos.
3. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnyje numatytas transporto
išlaidų kompensacijas nuo 2019 m. sausio 1 d., skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaiga.
4. Šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų skyrimą ir mokėjimą savivaldybės
perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai 2019 m. sausio 1 d.
5. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir
išaiškinimais:
5.1. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
5.2. Šalpos pensijų įstatymu;
5.3. Transporto lengvatų įstatymu;
5.4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
5.5. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 įsakymu Nr. A1-759 „Dėl
šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;
5.6. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 įsakymu Nr. A1-234 „Dėl
Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5.7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. spalio 17 raštu Nr. (27.5-56)-5458
„Dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų perdavimo“.
6. Rekomendacijose naudojami trumpiniai:
6.1. Išmokas mokanti įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (biudžetinės įstaigos);
6.2. SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
6.3. Savivaldybė – savivaldybės administracija;
6.4. VSDFv – Valstybinio socialinio draudimo fondas;
6.5. VSDFs – Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniai skyriai;
6.6. VSAFAS – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
Puslapis 1 iš 9

Rekomendacijų dėl šalpos išmokų ir
transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo
perdavimo ir buhalterinės apskaitos
2019 m. vasario 26 d. redakcija

6.7. VSS – viešojo sektoriaus subjektas;
6.8. VSAKI sistema – Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo sistema.
7. Rekomendacijose vartojamos sąvokos, nepriklausomai nuo jų formuluočių,
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos šių rekomendacijų 5 punkte nurodytuose
teisės aktuose.
8. Rekomendacijos parengtos pagal šiuo metu galiojančią VSDF valdymo struktūrą ir
nustatytą finansinių ataskaitų rengimo tvarką, kai VSDF valdyba, VSDF valdybos teritoriniai
skyriai ir kiekvieno jų administruojami išteklių fondai sudaro atskiras finansines ataskaitas.
II. SKYRIUS
ŠALPOS IŠMOKŲ LIKUČIŲ PERDAVIMAS
9. Šalpos išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų SADM
patvirtintos programos „Socialinė parama“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13
d. nutarimu Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų
asignavimų paskirstymo pagal programas“).
10. Vykdyti vieną iš programos „Socialinė parama“ priemones – mokėti šalpos išmokas –
nuo 2019 m. sausio 1 d. SADM pavedė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai,
sudarydama valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir panaudojimo sutartį.
11. Siekiant, kad šalpos išmokų buhalterinių sąskaitų likučius savivaldybės sklandžiai
perduotų išmokas mokančiai įstaigai, savivaldybė turi apskaičiuoti šalpos išmokas už laikotarpį iki
2018 m. gruodžio 31 d. ir užregistruoti visas su šalpos išmokomis susijusias ūkines operacijas savo
buhalterinėje apskaitoje ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. data.
12. Kiekviena savivaldybė perduoda 2018 m. gruodžio 31 d. su šalpos išmokomis susijusių
ūkinių operacijų buhalterinių sąskaitų likučius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m.
spalio 17 d. rašto Nr. (27.5-56)-5458 „Dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų
perdavimo“ priede nurodytai išmokas mokančiai įstaigai.
13. Prieš buhalterinių sąskaitų likučių perdavimą išmokas mokančiai įstaigai savivaldybė
turi inventorizuoti su šalpos išmokomis susijusių buhalterinių sąskaitų likučius.
14. Su šalpos išmokomis susijusių ūkinių operacijų buhalterinių sąskaitų likučius
savivaldybės perduoda išmokas mokančiai įstaigai 2019 m. sausio 1 dieną.
15. 2019 m. sausio 1 d. savivaldybės ir išmokas mokančios įstaigos buhalterinėje apskaitoje
pagal dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą registruojama:
Savivaldybėje
Sąskaitų likučiai 2018 m.
gruodžio 31 d.

D 22821xx Sukauptos
finansavimo pajamos
K 662xxxxx Mokėtinos
socialinės išmokos iš
valstybės biudžeto

2019 m. sausio 1 d. (likučių
perdavimo įrašas)

K 22821xx Sukauptos
finansavimo pajamos
D 662xxxxx Mokėtinos
socialinės išmokos iš
valstybės biudžeto

VSDFs
2019 m. sausio 1 d.
(likučių priėmimo įrašas)

D 22821xx Sukauptos finansavimo
pajamos
K 662xxxxx Mokėtinos socialinės
išmokos iš valstybės biudžeto
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III. SKYRIUS
ŠALPOS IŠMOKŲ BUHALTERINĖ APSKAITA
16. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės apskaičiuotų ir perduotų išmokas mokančiai
įstaigai išmokėti šalpos gavėjams ūkinių operacijų apskaita ir nuo 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuotų
šalpos išmokų buhalteriniai įrašai išmokas mokančioje įstaigoje ir SADM skiriasi, atsižvelgiant į
tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. socialinių išmokų sąnaudas turi pripažinti SADM, kaip subjektas,
kuriam pavesta vykdyti Programą „Socialinė parama“. Šiuo atveju SADM socialinių išmokų
sąnaudų nepripažįsta, kadangi savivaldybės perduotų šalpos išmokų sąskaitų likučių sumos jau
parodytos savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinyje už 2018 metus.
I SKIRSNIS
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotų, bet neišmokėtų šalpos išmokų buhalterinė apskaita
17. Po 2018 m. gruodžio 31 d. SADM gavus ir perdavus asignavimus išmokas mokančiai
įstaigai, skirtus iš savivaldybės perimtų šalpos išmokų likučių sumoms išmokėti ir išmokas
mokančiai įstaigai jas išmokėjus jų gavėjams:
17.1. Išmokas mokanti įstaiga registruoja gautas finansavimo sumas, ir kartu registruoja
finansavimo sumas (panaudotas), mažina sukauptas finansavimo pajamas ir mokėtinas socialines
išmokas iš valstybės biudžeto;
17.2. SADM registruoja gautas ir kartu perduotas finansavimo sumas išmokas mokančiai
įstaigai, mažina sukauptas gautinas arba gautinas sumas iš valstybės biudžeto ir sukauptas
mokėtinas arba mokėtinas finansavimo sumas išmokas mokančiai įstaigai.
II SKIRSNIS
Nuo 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuotų šalpos išmokų buhalterinė apskaita
18. Socialinių išmokų sąnaudos pripažįstamos SADM buhalterinėje apskaitoje (kadangi
vykdyti programą „Socialinė parama“ yra pavesta SADM).
19. Išmokas mokanti įstaiga yra tarpininkas, atliekantis šalpos išmokų apskaičiavimo ir
išmokėjimo funkciją.
20. Vykdant SADM ir VSDF valdybos sudarytą valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir
panaudojimo sutartyje nurodytą šalpos išmokų priemonę, išmokas mokančioje įstaigoje ir SADM
turėtų būti atliekami šie veiksmai:
Eil.
Nr.

1.

2.

Išmokas mokanti įstaiga

SADM

Pagal prie sutarties pridedamą sąmatą iki
einamojo mėnesio 5 dienos (pvz. vasario 5 d.)
teikia prašymą SADM gauti lėšas šalpos
išmokoms mokėti (kovo mėnesiui).

Pagal sąmatą ir iš išmokas mokančios
įstaigos gautą prašymą teikia paraišką
valstybės iždui gauti finansavimo sumas
(kurias valstybės iždas perveda tiesiogiai
VSDFv).

Mėnesiui pasibaigus apskaičiuoja šalpos
Informacija
reikalinga
SADM
išmokas už praėjusį mėnesį ir teikia
buhalteriniams įrašams registruoti
informaciją SADM
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Eil.
Nr.

SADM

Išmokas mokanti įstaiga

3.

Informuoja SADM apie išmokėtas šalpos
reikalinga
SADM
išmokas (lėšos gaunamos ir išmokamos Informacija
tiesiogiai gavėjams centralizuotai iš VSDFv buhalteriniams įrašams registruoti
banko sąskaitos).

4.

Finansinių metų pabaigoje, jei lėšų liko, Finansinių metų pabaigoje grąžintas
likusias nepanaudotas lėšas grąžina SADM.
likusias nepanaudotas lėšas grąžina
valstybės iždui.

21. Registruojant buhalterinėje apskaitoje 20 punkte nurodytas ūkines operacijas, lentelėje
nurodytų VSS buhalterinėje apskaitoje registruojami šie buhalteriniai įrašai:
SADM

VSDFv

2. Gavus prašymą iš
1. Pagal sąmatą
VSDFv ir pateikus
pateikia prašymą
paraišką valstybės iždui
gauti lėšas iš SADM.
finansavimo sumoms
gauti:
D 21xxxx Išankstiniai
mokėjimai*
K 683xxxx Pervestinos
sumos išteklių fondams
D 222xxxx Gautinos
finansavimo sumos
K 4142xxx Finansavimo
sumos iš VB kitoms
išlaidoms (gautinos)

VSDFs

Valstybės iždas
3. Gavus paraišką
iš SADM:
D 833xxxx
Finansavimo
sąnaudos
K 643xxxx
Mokėtinos
finansavimo sumos

* Įrašas, kuomet gavus prašymą būtų registruojami išankstiniai mokėjimai, šiuo atveju nereiškia ūkinės
operacijos, o yra daromas kontrolės ir apskaitos automatizavimo tikslu. Atkreiptinas dėmesys, kad
finansinių metų pabaigoje sudarant SADM finansines ataskaitas, sąskaitoje 21xxxxx „Išankstiniai
mokėjimai“ likučių neturi būti.

6. Gavus informaciją apie
lėšų pervedimą:
D 683xxxx Pervestinos
sumos išteklių fondams
K 222xxxx Gautinos
finansavimo sumos
D 4142xxx Finansavimo
sumos iš VB kitoms
išlaidoms (gautinos)
K 4242xx1 Finansavimo
sumos iš VB kitoms
išlaidoms (gautos)

5. Gavus pinigų
įplaukas:
D 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose
K 662xxxx Mokėtinos
socialinės išmokos

4. Pervedus
pinigus VSDFv:
D 643xxxx
Mokėtinos
finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose
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SADM
9. Pagal VSDFv
informaciją apie atliktą
šalpos išmokų
išmokėjimą:
D 662xxxx Mokėtinos
socialinės išmokos
K 21xxxxx Išankstiniai
mokėjimai
D 4242xx2 Finansavimo
sumos iš VB kitoms
išlaidoms (panaudotos)
K 2282xxxx Sukauptos
finansavimo pajamos

VSDFv

VSDFs

7. Atlikus mokėjimą
pagal centralizuotus
mokėjimus:
D 662xxxx Mokėtinos
socialinės išmokos
K 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose

8. Pagal
informaciją apie
atliktą
centralizuotą
mokėjimą:
D 662xxxx
Mokėtinos
socialinės
išmokos
K 2298xxxx
Kitos gautinos
sumos

Valstybės iždas

Mėnesiui pasibaigus, apskaičiuojamos šalpos išmokos
11. Pagal VSDFv pateiktą
pažymą apie
apskaičiuotas praeito
mėnesio šalpos išmokas:
D 822xxxx Socialinių
išmokų sąnaudos
K 662xxxx Mokėtinos
socialinės išmokos
D 2282xxxx Sukauptos
finansavimo pajamos
K 702xxxx Finansavimo
pajamos

10. Pagal šalpos
išmokų
apskaičiavimo
žiniaraštį:
D 2298xxxx
Kitos gautinos
sumos
K 662xxxx
Mokėtinos
socialinės
išmokos

Ketvirčiui pasibaigus SADM teikia iždui pažymą dėl finansavimo sumų, ir jei buvo
priskaičiuota daugiau išmokų negu pervesta asignavimų
12. Ketvirčiui
pasibaigus pagal
iš SADM gautą
finansavimo sumų
pažymą:
D 833xxxx
Finansavimo
sąnaudos
K 6952xxxx
Sukauptos
finansavimo
sąnaudos
Finansinių metų pabaigoje VSDFv grąžina nepanaudotas lėšas
14. Gavus grąžintas
nepanaudotas

13. Grąžinus
nepanaudotas lėšas:
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SADM
finansavimo sumas:
D 241xxxx Pinigai banko
sąskaitose
K 21xxxxx Išankstiniai
mokėjimai
D 702xxxx Finansavimo
pajamos
K 4242xx2 Finansavimo
sumos iš VB kitoms
išlaidoms (panaudotos)
D 424xxx4 Finansavimo
sumos iš VB (grąžintos)
K 686xxxx Grąžintinos
finansavimo sumos

VSDFv
D 662xxxx Mokėtinos
socialinės išmokos
K 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose

15. Grąžinus lėšas
Valstybės iždui:
D 686xxxx Grąžintinos
finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai banko
sąskaitose

VSDFs

Valstybės iždas

16. Gavus
grąžintas
nepanaudotas
lėšas iš SADM:
D 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose
K 833xxxx
Finansavimo
sąnaudos
III SKIRSNIS

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. permokėtų šalpos išmokų likučių perdavimas
22. Savivaldybei perdavus dokumentų perdavimo ir priėmimo aktu 2018 m. gruodžio 31 d.
buhalterinėje apskaitoje užregistruotas šalpos išmokų permokų sąskaitų likučių sumas išmokas
mokančiai įstaigai buhalterinėje apskaitoje registruojama:
Savivaldybėje
D 229 Kitos gautinos sumos
(iš pašalpų gavėjų)
K 695 Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai (Sukauptos
mokėtinos sumos)

D 695 Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai (Sukauptos
mokėtinos sumos)
K 229 Kitos gautinos
sumos (iš pašalpų gavėjų)

VSDFs*
D 229 Kitos gautinos sumos (iš
pašalpų gavėjų)
K 695 Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai (Sukauptos
mokėtinos sumos)*

*Pastaba: Išmokas mokanti įstaiga gautas sumas iš šalpos gavėjo grąžina mokėjimo paraiškos rengėjui (pradiniam
mokėtojui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl valstybės
biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ 53 ir 62 punktais.
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23. Vadovaujantis Šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 18 dalimi1 išmokas mokanti įstaiga
tęsia permokų iš šalpos išmokų išskaitymą ir savo buhalterinėje apskaitoje registruoja 22 punkte
nurodytais įrašais.
24. Iš šalpos gavėjų gautinų sumų (sąskaita 229 Kitos gautinos sumos) likučiai, kai išmokų
mokėjimas asmeniui nutrauktas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. spalio 17 raštu
Nr. (27.5-56)-5458 „Dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų perdavimo“)
neperduodami, kadangi ankstesniais laikotarpiais permokėtos šalpos išmokų sumos grąžinamos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
SPPD).
IV. SKYRIUS
SAVIVALDYBIŲ NEPERDUODAMOS SU ŠALPOS IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMU IR
IŠMOKĖJIMU SUSIJUSIOS SUMOS
25. Savivaldybė neperduoda išmokas mokančiai įstaigai:
25.1. vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 24 punktu, savivaldybė savo
apskaitoje registravo finansavimo pajamas (sąskaitoje 702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms
išlaidoms pajamos) ir socialinių išmokų sąnaudas (sąskaitoje 822 Socialinių išmokų iš valstybės
biudžeto sąnaudos), kurios uždaromos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
25.2. nepanaudotų finansavimo iš valstybės biudžeto sumų likučių, esančių mokėjimo
įstaigų sąskaitose ar kasoje, ir šalpos gavėjų grąžintinų finansavimo sumų (sąskaita 695 Kiti
trumpalaikiai įsipareigojimai (Sukauptos mokėtinos sumos), (sąskaita 686 Grąžintinos finansavimo
sumos (į valstybės biudžetą), kadangi šios ir ankstesniais ataskaitinių laikotarpiais gautos grąžintos
sumos turi būti grąžinamos finansavimo sumų davėjui – SPPD ;
25.3. sąskaitos 243„Pinigai įšaldytose sąskaitose“ likučių, kurie skirti sumokėti šalpos
išmokas (įskaitant nuvertėjimą). Šių sąskaitų likučiai iki atskiro sprendimo dėl lėšų grąžinimo arba
jų nurašymo lieka užregistruoti savivaldybės buhalterinėje apskaitoje.
V. SKYRIUS
TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ LIKUČIŲ PERDAVIMAS
26. Transporto išlaidų kompensacijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintos programos „Socialinės parama“ (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“).
27. Siekiant kad savivaldybės apskaičiuotas transporto išlaidų kompensacijas sklandžiai
perduotų išmokas mokančiai įstaigai, savivaldybė turėtų apskaičiuoti kompensacijas už laikotarpį
iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir užregistruoti savo buhalterinėje apskaitoje.
28. Savivaldybė perduoda 2018 m. gruodžio 31 d. su šalpos išmokomis susijusių ūkinių
operacijų sąskaitų likučius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. spalio 17 d. rašto Nr.
(27.5-56)-5458 „Dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų perdavimo“ priede nurodytai
išmokas mokančiai įstaigai.

1

Šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 18 dalis. Dėl asmens, kuriam mokama šalpos išmoka, kaltės permokėta šalpos
išmokos suma grąžinama šalpos išmokas mokančios įstaigos nustatyta tvarka. Permokėta, tačiau negrąžinta šalpos
išmokos suma išskaičiuojama iš asmeniui, kuriam paskirta šalpos išmoka, priklausančios šalpos išmokos.
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29. Bendruoju atveju, transporto išlaidų kompensacijų sumų sąskaitų likučių, kuriuos
savivaldybė turėtų perduoti išmokas mokančioms įstaigoms, savivaldybės buhalterinėje apskaitoje
neturėtų būti.
30. Jeigu 2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės buhalterinėje apskaitoje būtų užregistruotų
mokėtinų transporto išlaidų kompensacijų sumų sąskaitų likučių, pasirašius perdavimo ir priėmimo
aktą, išmokas mokanti įstaiga savo buhalterinėje apskaitoje likučius registruotų rekomendacijų 15
punkte nurodytais įrašais.
VI. SKYRIUS
DUOMENŲ, DERINAMŲ VSAKI SISTEMOJE, PATEIKIMAS FINANSINĖSE
ATASKAITOSE
31. Duomenys, kurie derinami VSAKI sistemoje, pateikiami finansinėse ataskaitose:

VSS
SADM
Valstybės
iždas
VSDFv
SADM
Valstybės
iždas
VSDFv

SADM

Ataskaita pagal
VSAFAS

Skiltis (dalis)
A.1 „Finansavimo pajamos“
B.X. „Socialinių išmokų sąnaudos“

Veiklos rezultatų
B.III. „Finansavimo sąnaudos“
ataskaita
Nieko nerodo, nes atlieka tik tarpininko funkciją išmokant
šalpos išmokas ir transporto kompensacijas
A.I.1.1. „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
A.III.8. „Socialinių išmokų“ (netiesioginiai pinigų srautai)
A.II.1 „Į valstybės biudžetą“
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“ (tiesioginiai pinigų
Pinigų srautų
srautai)
ataskaita
A.I.6 „Kitos įplaukos“
A.I.6 „Kitos įplaukos“ (tiesioginiai pinigų srautai)
A.III.1 „Socialinės išmokos" (ne VSS, nederinama)
A.II.1 „Į valstybės biudžetą“
1.2 eilutė 4 skiltis:
„Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą
turtą“
20-ojo VSAFAS 1.2 eilutė 9 skiltis:
„Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo
4 priede
veiklai“
1.2. eilutė 11 skiltis
„Finansavimo sumos grąžintos“
VII. SKYRIUS
DERINIMAS VSAKI SISTEMOJE

32. VSAKI sistemoje derinama:
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VSS
Valstybės
iždas

SADM

Partneris

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos per
SADM
ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai); FP10216_F99 Iš
kitų VSS gautos kitos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį (+) (gavus
grąžintas lėšas)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+);
FF10171_F60 Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo sumos
gautos iš valstybės biudžeto (-)
Valstybės E19: FP102111_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
iždas
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų
srautai); FP10221_F99 Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai) (grąžinus lėšas
valstybės iždui)

VSDFv

VSDFv

SADM

E19: FP10231_F99 Socialinės išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai); FP10216_F99 Iš kitų VSS
gautos kitos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų
srautai) (gavus grąžintas nepanaudotas lėšas)
E19: FP10216_F99 Iš kitų VSS gautos kitos įplaukos per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai); FP10221_F99 Į valstybės
biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų
srautai) (grąžinus nepanaudotas lėšas)
VIII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Rekomenduojama pajamų už išmokas mokančiai įstaigai pavestų funkcijų (išmokoms ir
kompensacijoms skirti, mokėti, pristatyti ir išieškoti) vykdymą buhalterinė apskaita nurodyta
rekomendacijų Nr. TR-8/2018-08 „Dėl pensijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, susijusių įmokų
ir sumažinto pensijų tarifo kompensavimo buhalterinės apskaitos“ 15 punkte.
34. Rekomendacijos turi būti taikomos šiose rekomendacijose nurodytiems viešojo
sektoriaus subjektams, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pertvarkyti buhalterinės apskaitos informacines
sistemas ir patikslinti procesus reikia laiko ir papildomų lėšų, tol kol bus atlikti reikiami
patikslinimai, gali būti taikomas pereinamasis laikotarpis, o šalpos išmokų ir transporto išlaidų
kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo buhalterinės apskaitos įrašai daromi pagal šiuo metu
VSDF administravimo įstaigose ir VSS taikomą apskaitos politiką.
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